
17 i 18 de Setembre 2011

LLOC DE CONCENTRACIÓ:    Sant Sadurní de Fonollet

Tornem a  reprendre les nostres activitats!!!!  Aquest cop tenim una sortida per anar ficant 
els cavalls en forma, a una zona bastant cèntrica del nostre país, el Berguedà.   Això en pot 
permetre que cadascú hi participi de la manera que li vagi més bé, si es vol participar dels 2 
dies, sols dissabte o sols diumenge. Estarem ubicats a una casa de turisme rural des de on 
farem una ruta el dissabte i un altre el diumenge.

Us hi esperem 

PROGRAMA 
Programa del dissabte dia 17 de Setembre del 2011.

Fonollet – Sant Cugat del Racó – Fonollet ( 35 Km aprox)
8:00 h Arribada participants. Personal de l’organització us indicarà el lloc 

d’estacionament dels remolcs i l’emplaçament dels cavalls.

9:00 h Sortida

10:30 h Parada per esmorzar (a càrrec de l’organització)

14:30 h Parada per dinar (El Taller Càtering d’en Xevi Poll)
19:00 h Arribada a Fonollet

Deixem els cavalls a lloc i donem aigua, herba i  pinso , facilitat per 
l’organització

21:00 h Sopar a la carpa de Fonollet (organitzat per l’Associació de veïns de 
Fonollet)
Amb la sobretaula concert acústic amb el grup “Bob & el lladre” fins que 
el cos aguanti (organitzat per l’Associació de veïns de Fonollet)

23:30 h A l’hora que vulgueu dormir a la sala de la casa El Puig de Fonollet 

Programa del diumenge dia 18 de Setembre del 2011.
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Fonollet – voltants de Casseres - Fonollet
7:30 h Donar menjar als cavalls. 

8:00 h Cafè i coca 

8:30 h Sortida  per descobrir nous paratges 

9:30 h Parada per esmorzar

13:30 h Parada avituallament 

15:00 h Arribada a Fonollet

15:30 h Dinar a la carpa de Fonollet  organitzat per l’Associació de veïns de 
Fonollet.

CONDICIONS:
• El preu d’aquesta sortida és de 85€ amb assegurança inclosa
      El preu inclou:

• Alimentació dels cavalls
• Esmorzar i  dinar del dissabte
• Sopar i concert acústic del dissabte
• Dormir a la sala comunitària de la masia “El Puig de Fonollet”
• Esmorzar, avituallament i dinar del diumenge

• Pels socis d’AMAC el cost de la sortida es de 75€ 
• Qui participi un sol dia i altres combinacions,  demaneu preu.
• Qui vulgui dormir en hotel o algun altre lloc, consulteu a l’organització

• Cal fer la reserva  abans del dia  12  de Setembre 2011

Joan Cubinsà   659748705 
Montse Traserra   660948170

NOTES:
• Donat que estrenarem la casa d’agroturisme El Puig de Fonollet cal portar sac de 

dormir i matalàs o màrfega, ja que la casa encara no està moblada.

• Portar casc i armilla reflectant. L’AMAC recomana el ús del casc

• L’organització subministrarà  pinso i fenc

• Els cavalls estaran en cordades als voltants de la casa El Puig de Fonollet. Portar 
cubells per donar aigua dissabte a la nit.

• Dur els cavalls ben ferrats per evitar retards al grup
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• Veterinari de guàrdia:  l’organització
• Ferrador de guàrdia: l’organització

          Com arribar-hi:
Fonollet és un petit grup de cases disseminades que pertanyen al municipi de Puig-Reig, però 
geogràficament es troba molt a prop del poble de Casserres al baix Berguedà.
Venint per la carretera  C-16 de l’Eix del Llobregat (Barcelona – Túnel del Cadí) agafeu la 
sortida 88 direcció a Casserres BV-4132 (4 Km). Arribant al poble a la 1ra rotonda agafeu 
Casserres-est direcció a Puig-Reig. A la 2na rotonda agafeu direcció a Puig-Reig,  
continueu per la carretera BV-4131 i  al primer indicador direcció a Fonollet cal passar de 
llarg.  Des de la segona rotonda a 800 metres aproximadament després del punt Km 10 (1) 
en una corba a mà dreta veureu un altre indicador de Fonollet, continueu per aquest camí 
rural asfaltat uns 2’4 Km aproximadament fins arribar a l’indicador de la casa, també a la 
dreta, del Puig de Fonollet.
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